REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: VWFS AUKCE 20-03-16

Skoda Superb (3V3) 2.0 TDI EU6, Style
Vyvolávací cena: 599 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Registrační značka
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

Umístění
vozidla
Zdroj
Poslední
servisní
kontrola datum
Poslední
servisní
kontrola - stav
km

Moje cena:

Aukční číslo: 2

Kód: 1097246

Vydraženo:

2018-02-16
27553
6AT5320
Liftback
140
1968
21%
TMBAJ7NP7H7529755

Porsche Praha Prosek
PS
neuvedeno

neuvedeno

Standardní výbava

Výbava vozidla

airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana
řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., audiosystém Bolero (rádio/CD Bluetooth/USB port, MP3
kompatibilní), barevný displej Maxi-DOT, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př.,
elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), ﬁltr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth,
karoserie: 5-dv., kontr. systém tlaku v pneu, lišty ozd. chrom. na boční skla, mobilní on-line služby MirrorLink, motor 2,0 Ltr. - 140
kW TDI, odblokování sedadla ten opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý(opěra beder. sedadlo
vpředu vpravo), opěradlo sedadla vpředu vpravo skláp., opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky
stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení nást.prostoru v zrcátko
vněj., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., osvětlení regist. značky LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání
dálk. pro zamykání centr., paket Výbavy: Green tec, pneu - oprav.sada, pomocný systém řidiče: Multi Collision Brake, pomocný
systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), prosklení tón., prostor
zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR),
převodovka 6-rychl. - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor
rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk.
emisí Euro 6, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu
vpravo výškově nastav., servořízení, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově
nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Sound systém Canton, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop
systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný
asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet bi-xenon. s světlo denní potkáv. LED(zařízení pro čištění světlometu (Ostřik.
zaříz.)), světlomet mlhový s světlomet natáč. (mlhový), systém vypínání/startování KESSY, síťový program v prostor zavazadl.,
trysky ostřikovače skla vyhř., uchycení Isoﬁx pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, vybavení
interiéru: vložky ozd. šedá (kov optika), vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., zamykání centr., zařízení park. vpředu a za.,
zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklop., všechny zrcátko s ztmavování automat.,
zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu,
zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava
Audio-navigační systém Columbus DVD, kamera zpětná, kapsa odkl. výměnný (Unibag), klimatizace Climatronic 3-zónový, MultiCommunication-System SmartGate, nastavení sedadla podél. sedadlo spolujezdce, z sedadlo zad. nouz. el. nastav., osvětlení vnitř.
LED, paket Odkládaní(síťový program v prostor zavazadl.), perleťové lakování, pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení
podvozku (DCC)(pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu), pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, pomocný
systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert), potah
sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB), ráfek z leh. slitiny 8x19 (Phoenix /
Trinity), skla boč. za. a sklo za. tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., stěrač skla za.

Pneumatiky

Poškození

Barevná vrstva

Údaje o vozidle

Dokumenty a
příslušenství

Dokumenty

Poznámky:

Umístění

Značka

Rozměr

Typ

Hloubka

Pneu na vozidle - Levá přední pneu

Kumho

225/40 R19

Zimní

6

Pneu na vozidle - Pravá přední pneu

Kumho

225/40 R19

Zimní

6

Pneu na vozidle - Levá zadní pneu

Kumho

225/40 R19

Zimní

6

Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu

Kumho

225/40 R19

Zimní

6

Rezervní pneu - Kolo plnohodnotné ocelové

Continental

205/55 R 16

6

Umístění

Typ

Oprava

Čelní sklo

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Přední část vozidla

Poškození od odletujícího kamení

Opravit

Disk PZ kola

Škrábance

Opravit

Zadní nárazník

Škrábance

Lakovat

Ozdobná lišta LP dveří spodní

Škrábance

Lakovat

Potah opěradla sedadla řidiče

Opotřebení

Vyměnit

Potah sedáku sedadla řidiče

Opotřebení

Vyměnit

Volant

Opotřebení

Vyměnit

Celková plocha karoserie

Škrábance

Vyleštit

Servisní prohlídka

Chybí

Provést

LP blatník

130μ

LP dveře

117μ

LZ bok

122μ

LZ dveře

136μ

PP blatník

129μ

PP dveře

116μ

PZ bok

142μ

PZ dveře

125μ

P víko

128μ

Střecha

111μ

Z víko

123μ

VIN

TMBAJ7NP7H7529755

Tovární znacka (vý robce)

Skoda

Obchodní oznacení

Superb (3V3)

Provedení

2.0 TDI EU6, Style

Max. vý kon (kW)

140

Zdvih. objem

1968

Typ karoserie

Liftback

Převodovka

Automatická

První registrace

2018-02-16

Platnost technické kontroly

2022-02

Stav tachometru

27553

Barva

Bílá Bílá metalická

Počet dverí

5

Druh paliva

Nafta

Chladící kapalina

V intervalu

Stav oleje

V intervalu

Servisní knížka k dispozici

Elektronická

Osvědčení o registraci vozidla

ano

Návod k obsluze

ano

Zvedák a sada nářadí

ano

Povinná výbava

ano

Počet klíčů k vozidlu

3

24032-TP1
24032-TP2

